
 
 

 
 

INICJATYWA EUREKA 
KONKURS 2020 

 
Cel konkursu: wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju 
 
Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju): Bez ograniczeń tematycznych.  
Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego 
produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Jako, że projekty EUREKI to projekty 
współpracy międzynarodowej muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne 
podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI, przy czym Liderem wnioskodawcy 
wielopodmiotowego musi być MŚP.  
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: 
Lista krajów dostępna jest na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries  
 
Data otwarcia naboru wniosków: 18 maja 2020 r. 
 
Data zamknięcia naboru wniosków: 18 września 2020 r., godz. 16.00 CET 
 
Budżet NCBR: 4 mln zł 
Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć: 

 w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów lub grupy 
przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane 
podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN; 

 w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN. 
 
Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów  
w ten sposób, aby udział podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 75% całkowitego kosztu 
projektu. 
Każdy kraj uczestniczący w Inicjatywie EUREKA ma własne zasady dofinansowania projektów. 
Różne są m.in. terminy naborów, sposoby i kryteria oceny projektów. Dlatego zalecamy, aby 
każdy członek konsorcjum międzynarodowego skontaktował się z biurem EUREKI w swoim 
kraju i poznał zasady udziału przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 
 
Kurs euro: 
Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może 
przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na 
podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień 
otwarcia naboru wniosków:  
1 EUR = 4,5596 zł 
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Link do strony programu: 
www.eurekanetwork.org  
 
Link do pobrania Eureka Project Form: 
www.eurekanetwork.org/eureka-project-application-form  
 
Eureka project form guidelines: 
www.eurekanetwork.org/sites/default/files/Guidelines_form_13-02-2013.pdf  
 
„Warunki   ogólne  realizacji   projektu”  oraz   wzór  deklaracji    wekslowej,   zamieszczone 
na stronie NCBR 
 
Przydatne linki: 

Zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych 

w ramach Inicjatywy EUREKA 

Zał. 1 do Zasad dofinansowania - Przewodnik kwalifikowalności kosztów 

Zał. 2 do Zasad dofinansowania - Wniosek o dofinansowanie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

oprac. na podstawie materiałów NCBR 
Joanna Drozd 

Biuro Projektów Europejskich  
22.05.2020 
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